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Saluran ditribusi memiliki peranan yang sangat 
penting dalam proses pemasaran, mengingat dengan 
distribusi inilah produk akan sampai atau tidak di 
tangan konsumen. Semakin panjang urutan distribusi 
yang terjadi, semakin banyak pula biaya tambahan 
yang dibebankan pada produk yang bersangkutan, 
sehingga harga jual produk setelah sampai ke tangan 
konsumen akan menjadi semakin mahal pula.
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Marketing or Distribution 
Channel

• A set of interdependent organizations involved in the A set of interdependent organizations involved in the 
process of making a product or service available for use process of making a product or service available for use 
or consumption by the consumer or business user.or consumption by the consumer or business user.

Sumber : kompas.com
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Alasan Saluran Distribusi Itu Penting
• Keterbatasan sumber daya yang dimilki oleh perusahaan, sehingga Keterbatasan sumber daya yang dimilki oleh perusahaan, sehingga 

tidak memungkinkan perusahaan medistribusikan sendiri produk tidak memungkinkan perusahaan medistribusikan sendiri produk 
yang dihasilkannya. Sebagai contoh perusahaan roti kemasan yang yang dihasilkannya. Sebagai contoh perusahaan roti kemasan yang 
kemudian menitipkan produknya di toko-toko yang membuka kemudian menitipkan produknya di toko-toko yang membuka 
usahanya di pusat-pusat keramaian.usahanya di pusat-pusat keramaian.

• Di beberapa kasus, meskipun perusahaan mampu, perusahaan Di beberapa kasus, meskipun perusahaan mampu, perusahaan 
tetap menganggap tidak efisien apabila membangun saluran tetap menganggap tidak efisien apabila membangun saluran 
distribusi sendiri. Sebagai contoh : perusahaan pembuat baja atau distribusi sendiri. Sebagai contoh : perusahaan pembuat baja atau 
perusahaan lantaai keramik yang menjual produknya melalui toko-perusahaan lantaai keramik yang menjual produknya melalui toko-
toko bangunan di daerah-daerah pemukiman.toko bangunan di daerah-daerah pemukiman.

• Di sisi lain, perusahaan melihat bisnis saluran distribusi dapat Di sisi lain, perusahaan melihat bisnis saluran distribusi dapat 
menambah pendapatan, karena margin yang cukup besar, sehingga menambah pendapatan, karena margin yang cukup besar, sehingga 
perusahaan memutuskan membuat dan mengelola saluran perusahaan memutuskan membuat dan mengelola saluran 
distribusinya sendiri. Sebagai contoh : Perusahaan mobil yang juga distribusinya sendiri. Sebagai contoh : Perusahaan mobil yang juga 
memiliki outlet / show room senddiri untuk memasarkan produknya.memiliki outlet / show room senddiri untuk memasarkan produknya.
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Alasan Saluran Distribusi Itu Penting

• Saluran distribusi juga dapat digunakan oleh Saluran distribusi juga dapat digunakan oleh 
perusahaan di dalam meningkatkan pelayan perusahaan di dalam meningkatkan pelayan 
kepada konsumen. Dengan memiliki sendiri kepada konsumen. Dengan memiliki sendiri 
saluran distribusi perusahaan dapat memberikan saluran distribusi perusahaan dapat memberikan 
fasilitas pelayanan purna jual seperti perbaikan, fasilitas pelayanan purna jual seperti perbaikan, 
penggantian, maupun perawatan dan penjualan penggantian, maupun perawatan dan penjualan 
suku cadang.suku cadang.

• Saluran distribusi juga dapat digunakan untuk Saluran distribusi juga dapat digunakan untuk 
mempromosikan produk perusahaan dan dapat mempromosikan produk perusahaan dan dapat 
menjadi penghalang pesaing untuk dengan menjadi penghalang pesaing untuk dengan 
mudah ‘menggangu’ pangsa pasar perusahaan.mudah ‘menggangu’ pangsa pasar perusahaan.
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Fungsi Utama Saluran Distribusi ( P. Khotler)

• Fungsi informasi, yang dapat menyebarkan dan Fungsi informasi, yang dapat menyebarkan dan 
mengumpulkan informasi riset pemasaran mengenai mengumpulkan informasi riset pemasaran mengenai 
pelanggan, pesaing, serta hal-hal lain yang ada di pasar pelanggan, pesaing, serta hal-hal lain yang ada di pasar 
saat ini maupun yang potensial terjadi.saat ini maupun yang potensial terjadi.

• Fungsi promosi, dengan melakukan komunikasi persuasif Fungsi promosi, dengan melakukan komunikasi persuasif 
yang dirancang untuk menarik pelanggan pada yang dirancang untuk menarik pelanggan pada 
penawaran tertentupenawaran tertentu

• Fungsi negosiasi, yang merupakan upaya mencapai Fungsi negosiasi, yang merupakan upaya mencapai 
kesepakatan akhir mengenai produk dan atributnya, kesepakatan akhir mengenai produk dan atributnya, 
sehingga transaksi dapat dilakukansehingga transaksi dapat dilakukan

• Fungsi pemesanan, mengkomunikasikan keinginan Fungsi pemesanan, mengkomunikasikan keinginan 
pelanggan atau anggota saluran distribusi mengenai niat pelanggan atau anggota saluran distribusi mengenai niat 
untuk membeli, dengan jalan melakukan pemesanan untuk membeli, dengan jalan melakukan pemesanan 
kepada produsenkepada produsen
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Fungsi Utama Saluran Distribusi ( P. Khotler)

• Fungsi pembiayaan, membantu perusahaan dalam Fungsi pembiayaan, membantu perusahaan dalam 
mengalokasikan dana yang diperlukan untuk pembiayaan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk pembiayaan 
aktivitas distribusi yang terjadi di berbagai tingkat saluran aktivitas distribusi yang terjadi di berbagai tingkat saluran 
distribusidistribusi

• Fungsi pengambilan risiko, yang akan membantu Fungsi pengambilan risiko, yang akan membantu 
perusahaan dengan mendistribusikan berbagai risiko yang perusahaan dengan mendistribusikan berbagai risiko yang 
mungkin timbul selama proses distribusimungkin timbul selama proses distribusi

• Funsi pemilikan fisik, membantu kesinambungan Funsi pemilikan fisik, membantu kesinambungan 
penyimpanan dan mobilitas produk hingga sampai ke penyimpanan dan mobilitas produk hingga sampai ke 
tangan pelanggan akhirtangan pelanggan akhir

• Fungsi pembayaran, menjadi tempat pembeli membayar Fungsi pembayaran, menjadi tempat pembeli membayar 
kewajibannya atas produk yang dikonsumsinyakewajibannya atas produk yang dikonsumsinya

• Fungsi transfer hak milik, yakni hak milik suatu produk dari Fungsi transfer hak milik, yakni hak milik suatu produk dari 
tangan produsen ke tangan konsumen.tangan produsen ke tangan konsumen.
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Yang Diharapkan Konsumen
• Jumlah yang cukup dan 

berkesinambungan. 
• Waktu tunggu yaang cepat. 
• Kenyamanan tempat. 
• Variasi produk yang 

beragam. 
• Pelayanan pendukung yang 

baik. 
• Pelayanan purna jual yang 

baik. 
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Aktivitas Dalam Fungsi DIstribusi

1.1. Identifikasi Kebutuhan Saluran Identifikasi Kebutuhan Saluran 
PemasaranPemasaran

2.2. Memilih Anggota Saluran Memilih Anggota Saluran 
– Distribusi eksklusifDistribusi eksklusif  ( saluran distribusi   ( saluran distribusi 

terbatas )terbatas )
– Distribusi selektifDistribusi selektif, , 
– Distribusi intensifDistribusi intensif  ( saluran sebanyak   ( saluran sebanyak 

mungkin )mungkin )
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Eksklusif
Sumber : 202.152.32.84

Selektif
html1155.wordpress.com

Intensif
republika.co.id
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Aktivitas Dalam Fungsi DIstribusi

3.3. Mempersiapkan dan Melatih Mempersiapkan dan Melatih 
Anggota SaluranAnggota Saluran

4.4. Memotivasi Anggota SaluranMemotivasi Anggota Saluran
5.5. Menilai dan Mengevaluasi Kinerja Menilai dan Mengevaluasi Kinerja 

Anggota SaluranAnggota Saluran
6.6. Memodifikasi Kebijakan SaluranMemodifikasi Kebijakan Saluran
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How a Distributor Reduces the 
Number of Channel Transactions
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Information

Risk Taking

Promotion

Matching

Physical
Distribution

These functions should be assigned to the channel 
member who can add the most value for the cost 

Channel Functions
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Consumer and Business Channels
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otakku.com
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Channel Behavior
• The channel will be most effective when:The channel will be most effective when:

– each member is assigned tasks it can do best.each member is assigned tasks it can do best.
– all members cooperate to attain overall channel all members cooperate to attain overall channel 

goals.goals.

• If this does not happen, conflict occurs:If this does not happen, conflict occurs:
– Horizontal ConflictHorizontal Conflict occurs among firms at the same  occurs among firms at the same 

level of the channel.level of the channel.
– Vertical ConflictVertical Conflict occurs between different levels of  occurs between different levels of 

the same channelthe same channel

• Some conflict can be healthy competition.Some conflict can be healthy competition.
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Conventional vs. Vertical Marketing System
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Vertical Marketing System (VMS)

• A distribution channel structure in which A distribution channel structure in which 
producers, wholesalers, and retailers act producers, wholesalers, and retailers act 
as a unified systemas a unified system

• One channel member owns the other, has One channel member owns the other, has 
contracts with them, or has so much contracts with them, or has so much 
power that they all cooperate.power that they all cooperate.
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Rail
Nation’s second largest carrier, cost-effective 

for shipping bulk products, 

Rail
Nation’s second largest carrier, cost-effective 

for shipping bulk products, 

Largest carrier Flexible in routing & time schedules, 
Efficient for short-hauls of high value goods

Largest carrier Flexible in routing & time schedules, 
Efficient for short-hauls of high value goods

Water
Low cost for shipping bulky, low-value, 

non-perishable goods, slowest form

Water
Low cost for shipping bulky, low-value, 

non-perishable goods, slowest form
Pipeline

Ship petroleum, natural gas, and chemicals
from sources to markets

Pipeline
Ship petroleum, natural gas, and chemicals

from sources to markets

High cost, ideal when speed is needed or 
distance markets have to be reached

High cost, ideal when speed is needed or 
distance markets have to be reached

Transportation Modes
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Intermodal Transportation
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Intermodal Transportation
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Intermodal Transportation
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